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Comisia pentru Securitate Biologică (CSB), este un organism ştiinţific
interdisciplinar, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în procesul de luare
a deciziilor de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM).
Comisia este independentă în desfăşurarea activităţii sale ştiinţifice.
ANPM este autoritatea competentă în temeiul Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor
modificate genetic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2009
şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în condiţii
de izolare a microorganismelor modificate genetic, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 3/2008.
Atribuţiile CSB sunt cele prevăzute la art. 11 alin. (7) lit. a) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 247/2009 şi la art. 6 alin. (8) lit. a) - g) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 44/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2008.
CSB, este compusă din 12 membri titulari şi 4 membri supleanţi, numiţi
prin Ordinul 950 din 02.03.2012 privind constituirea Comisiei pentru Securitate
Biologică și stabilirea cuantumului indemnizațiilor pentru membrii acesteia și
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pentru experții reprezentând colaboratori externi ai Comisiei pentru Securitate
Biologică.
Comisia s-a întrunit legal în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul
membrilor săi. Deciziile s-au adoptat cu minimum două treimi din voturile
membrilor săi.
Organizarea

întrunirilor

Comisiei,

toată

corespondenţa

legată

de

activitatea CSB şi a experţilor este adresată Secretariatului Comisiei şi se
derulează prin intermediul acestuia, iar funcţionarea Secretariatului CSB, este
asigurată de ANPM.
Întreaga activitate a comisiei a fost coordonată de d-na prof.dr. Petruţa
CORNEA în calitate de Preşedinte ales al Comisiei pentru Securitate Biologica.
În anul 2013 au avut loc două şedinţe ale CSB, desfăşurate la sediul
ANPM, în data de 04.03.2013 şi respectiv în 29.11.2013.

Şedinţa din 04.03.2013

Ordinea de zi a fost următoarea :

1. Analiza dosarului de notificare B/RO/13/01 înaintat de Compania
Monsanto privind aprobarea testării în câmp a liniei de porumb modificat
genetic NK603 x MON810.
2. Emiterea avizului stiintific, pentru notificarea Companiei Monsanto
depusă în 2013, cu privire la evaluarea riscului testarii liniei NK603 x MON810 de
porumb modificat genetic în România.
3. Analiza solicitării primite de la autoritatea de mediu din Elveția și
elaborarea opiniei științifice referitoare la utilizarea medicamentului Glybera în
România.
4. Reactualizarea angajamentului, a declaraţiei de interese şi a declaraţiei
deconfidențialitate de către membrii CSB.
5. Diverse.
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Şedinţa din 29.11.2013

Ordinea de zi:
1. Analiza propunerii de decizie a Comisiei privind aprobarea cultivarii
porumbului modificat genetic Zea mays L. Linia 1507, modificat genetic pentru
rezistenţă la anumite lepidoptere.
2. Emiterea avizului ştiinţific privind porumbul modificat genetic, Zea mays
L. Linia 1507.
3. Diverse.

Alte activităţi desfăşurate de CSB în cursul anului 2013:
1. Emiterea opiniei științifice a Comisiei pentru Securitate Biologică din
România privind raportul anual de monitorizare privind cultivarea MON
810 în 2012 prezentat de Monsanto Europe S.A.
2. Emiterea opiniei științifice a Comisiei pentru Securitate Biologică din
România cu privire la raportul de monitorizare post-cultivare a
cartofului Amflora ( amylopectin EH92-527-1).
3. Emiterea opiniei științifice a Comisiei pentru Securitate Biologică din
România privind studiul "Toxicitatea pe termen lung a erbicidului
Roundup și a porumbului modificat genetic tolerant la Roundup" de
Séralini GE, Clair E, Mesnage R, Gress S, Defarge N, Malatesta M,
Hennequin D, de Vendômois JS . publicată în Food Chem Toxicol.
2012 Nov; 50 (11): 4221-31
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